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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

O Πανεπιστημιακός ABDEL RAHIM AL KIB εξελέγη (31/10/11) από τα μέλη του
«Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου» Πρωθυπουργός της μεταβατικής
Κυβέρνησης στη Λιβύη. Στο μεταξύ, τη χώρα επισκέφθηκε αιφνιδίως, ο Γ.Γ. του
ΝΑΤΟ, A. F. RASMUSSEN, χθες, τελευταία ημέρα των αεροπορικών επιχειρήσεων της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

•

Το «FBI» έδωσε, χθες, στη δημοσιότητα βίντεο που αποκαλύπτει τη δράση
δικτύου Ρώσων κατασκόπων στις ΗΠΑ, το οποίο εξαρθρώθηκε από τις
αμερικανικές Αρχές το 2010.

•

Εντείνεται η πίεση που ασκείται στον Ιταλό Πρωθυπουργό, S. BERLUSCONI,
για περικοπές στις κρατικές δαπάνες.

•

Σημαντική άνοδος των ιταλικών «spreads» στις 407 μονάδες βάσης
σημειώθηκε, χθες, ενώ το χρηματιστήριο του Μιλάνου έκλεισε με πτώση 3,8%. Σύμφωνα
με πηγές οικονομικού ειδησεογραφικού Πρακτορείου, η «ΕΚΤ» παρενέβη (31/10/11) στις
δευτερογενείς αγορές ομολόγων, αγοράζοντας ιταλικούς τίτλους δημοσίου.
Το Σ.Α. των Η.Ε. εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο το οπλοστάσιο του
καθεστώτος QADHAFI να περιέλθει στα χέρια μελών της «AL QAEDA» και
άλλων οργανώσεων, ενώ κάλεσε τη Λιβύη και τις γείτονες χώρες να συμβάλουν στην
αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος.

•

•

Από τις καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων εβδομάδων στην Ταϊλάνδη, μέχρι
στιγμής, έχουν χάσει τη ζωή τους 370 άτομα ενώ 2 εκατομμύρια έχουν
εγκαταλείψει τις εστίες τους.

•

Σε επίθεση αυτοκτονίας (31/10/11), κοντά σε κτήριο της Ύπατης Αρμοστείας των
Η.Ε., στην πόλη Kandahar του Αφγανιστάν, έχασαν τη ζωή τους 6 άτομα. Οι
Αρχές της χώρας κατηγορούν τους Taliban και το δίκτυο «HAQQANI».

•

Η Κίνα εκτόξευσε, χθες, το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο «SHENZHOU 8».

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•

Διευρύνεται η έρευνα της Εισαγγελίας σχετικά με παρατυπίες στην
αντισεισμική προστασία των κτηρίων που κατέρρευσαν στον πρόσφατο σεισμό
στον Νομό Van, ενώ, παράλληλα, κλήθηκαν σε απολογία μηχανικοί, εργολάβοι και οι
υπεύθυνοι που ενέκριναν τις σχετικές άδειες.

•

Ξεκίνησαν (31/10/11) στη Βουλή οι συνομιλίες για τον προϋπολογισμό του
2012.

•

Ο Γ.Γ. των Η.Ε., ΒΑΝ ΚΙ-ΜΟΟΝ, είχε συνάντηση, χθες στη Ν. Υόρκη, με την ε/κ και τ/κ
ηγεσία.
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2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 ΣΕΡΒΙΑ
•

Η Κυβέρνηση φέρεται να έχει ετοιμάσει έγγραφο σχετικά με το Κόσοβο, το οποίο θα
συζητηθεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας. Έχει, επίσης, υποβάλει Έκθεση για τις
δραστηριότητες αναφορικά με τη σταθεροποίηση της κατάστασης στο Κόσοβο, την
οποία θα συζητήσει, σήμερα, η αρμόδια Επιτροπή.

•

Σύμφωνα με ανεπίσημες δημοσιογραφικές πηγές, οι σερβικές Αρχές απέρριψαν την
υπογραφή συμφωνίας σχετικά με τη συμφιλίωση των δύο Ισλαμικών
Κοινοτήτων στη χώρα, την οποία μετέφερε, την περασμένη εβδομάδα στο
Βελιγράδι, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Α. DAVUTOGLU.

•

Ο Γενικός Μουφτής της Ισλαμικής Κοινότητας στη Σερβία (IZuS), M.
ZUKORLIC, ο οποίος συμμετέχει στο «Κεντρικό Ισλαμικό Συμβούλιο» στην Ελβετία,
χαρακτήρισε «λάθος την απαγόρευση ανέγερσης μιναρέδων, εξέλιξη που

ζημιώνει μάλλον τη χώρα παρά τους Μουσουλμάνους».
¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην τακτική
συνεδρίασή της (03-07/10/11), τοποθέτησε εισηγητή για το Κόσοβο τον BJÖRN
VON SYDOW, ο οποίος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα επισκεφθεί (01-04/11/11)
την περιοχή.

•

Σε οδόφραγμα κοντά στο χωριό Zupce, Σέρβοι πολίτες δεν επέτρεψαν στον
Δκτή της «KFOR», E. DREWS, και στον αναπληρωτή επικεφαλής της «EULEX»,
A. SPARKES, να επισκεφθούν τη συνοριακή διέλευση Brnjak. Σύμφωνα με τα
σερβικά ΜΜΕ, ήταν πρόθυμοι να επιτρέψουν την είσοδο του επικεφαλής της «KFOR»
αλλά όχι εκείνου της «EULEX».



ΠΓΔΜ

•

Ο «Σύλλογος Αλβανών Ιστορικών» της ΠΓΔΜ, σε επιστολή του προς τον
αρμόδιο για θέματα Διεύρυνσης Ευρωπαίο Επίτροπο, S. FUELE, εκφράζει την
ανησυχία του «για την πρόθεση των κρατικών θεσμών να παραχαράξουν την
ιστορία του αλβανικού λαού».

•

Ο Γ.Γ. του αλβανικού αντιπολιτευόμενου κόμματος, «DPA», M. IZETI, δήλωσε,
χθες από την πόλη Struga, ότι η κατάσταση των Αλβανών στην ΠΓΔΜ
επιδεινώνεται διαρκώς και, ως εκ τούτου, οι Αλβανοί θα πρέπει ν’ αναζητήσουν τις
ευθύνες για την έλλειψη ανταπόκρισης στα αιτήματά τους.



ΑΛΒΑΝΙΑ

•

Ο Πρωθυπουργός, S. BERISHA, κατά την ομιλία του (31/10/11) στην Κ.Ο. του
κυβερνώντος «PD», χαρακτήρισε «επιτυχημένη» τη διαδικασία της
απογραφής (01-31/10/11) και ευχαρίστησε τους πολίτες που συμμετείχαν σ’ αυτήν.
Στο μεταξύ, η επικεφαλής της «Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Αλβανίας» (INSTAT),
I. NURJA, δήλωσε (31/10/11) ότι τα αποτελέσματα της απογραφής θα
δημοσιοποιηθούν σε έναν μήνα.

•

Ο Πρόεδρος του «PS», E. RAMA, κατά την ομιλία του (31/10/11) στην Κ.Ο. του
κόμματός του, δήλωσε ότι το «PS» έχει ήδη έτοιμο το πρόγραμμά του για τη
διακυβέρνηση της χώρας.
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•



•



•

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΩΣΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας ανέβαλε για μία
εβδομάδα την τελική του απόφαση σχετικά με το αν θ’ απορρίψει εκ νέου ή θα
θέσει σε δημόσια διαβούλευση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
Σχεδίου «BURGAS-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ».

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Με τον Βρετανό ΥΠΕΞ, W. J. HAGUE, θα συναντηθεί, στο Λονδίνο, ο Βούλγαρος ΥΠΕΣ,
T. TSVETANOV, στο πλαίσιο εργασιών (01-02/11/11) ∆ιεθνούς Φόρουμ για τον
κυβερνοχώρο.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΑΛΓΕΡΙΑ
Έναρξη εργασιών, σήμερα στη Σόφια, της Μικτής ∆ιακυβερνητικής Βουλγαρο-αλγερινής
Επιτροπής Οικονομικής και Επιστημονικοτεχνικής Συνεργασίας, της οποίας
συμπροεδρεύουν ο Βούλγαρος Υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού, T.
TRAYKOV και ο Υπουργός Υδάτινων Πόρων της Αλγερίας, A. SELLAL.

3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
•



•



•



•



•

O Πρόεδρος, M. ABBAS, εξέφρασε (31/10/11) την ικανοποίησή του για την
ένταξη της Παλαιστινιακής Αρχής ως πλήρους μέλους της «UNESCO». Οι ΗΠΑ
αποφάσισαν την αναστολή της οικονομικής τους χρηματοδότησης προς την
«UNESCO». (AFP - ANSA - LA REPUBBLICA - TV5.ORG - TRT)

ΙΣΡΑΗΛ
Η ισραηλινή ΜΚΟ «ISRAELI COMMITTEE AGAINST HOUSE DEMOLITION» κατηγορεί το
Ισραήλ ότι εξαναγκάζει με έμμεσο τρόπο τους Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν την
Ανατολική Ιερουσαλήμ. (REUTERS)

ΙΡΑΝ - ΙΡΑΚ - ΗΠΑ
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, A. A. SALEHI, δήλωσε, χθες, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης
Τύπου που παραχώρησε στο Ιράκ με τον Ιρακινό ομόλογό του, H. ZEBARI, ότι τα
σχέδια των ΗΠΑ για ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Μ.
Ανατολή, μετά την αποχώρηση των αμερικανικών ∆υνάμεων από το Ιράκ,
«καταδεικνύουν έλλειψη λογικής και σύνεσης εκ μέρους τους». (XINHUA)

ΣΥΡΙΑ
O ΥΠΕΞ, W. AL MUALEM, αναχώρησε (31/10/11) από την Doha του Κατάρ, χωρίς
ν’ απαντήσει στην πρόταση του «Αραβικού Συνδέσμου» για τον τερματισμό
της κρίσης στη Συρία. Το ΝΑΤΟ απέκλεισε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε στρατιωτικής
επέμβασης στη χώρα. Στο μεταξύ, 10 πολίτες σκοτώθηκαν, χθες, στην πόλη Homs, από
πυρά των ∆υνάμεων Ασφαλείας. (AFP - TV5.ORG - AL JAZEERA)

ΥΕΜΕΝΗ
∆ιαδηλώσεις (31/10/11) σε πολλές πόλεις της χώρας κατά του Προέδρου SALIH. (AL
JAZEERA)

4. ΑΦΡΙΚΗ
 ΑΙΓΥΠΤΟΣ
•



•

Διαδήλωση (31/10/11) στην πλατεία «Tahrir» του Καΐρου με αίτημα να
παραδοθεί η εξουσία από τις στρατιωτικές στις πολιτικές Αρχές. Παράλληλα, οι
διαδηλωτές ζήτησαν την απελευθέρωση ακτιβιστή «blogger» που συνελήφθη από τον
Στρατό.

ΤΥΝΗΣΙΑ
Διεθνές ένταλμα σύλληψης, με την κατηγορία της διαφθοράς, εξέδωσε η νέα
Κυβέρνηση της Τυνησίας κατά της χήρας του Y. ARAFAT, SUFA.
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5. ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
 ΡΩΣΙΑ
•



•



•


•

Το γνωστό κίνημα της «Στρατηγικής 31» -που διεξάγει την 31η κάθε μήνα διαδηλώσεις
για το δικαίωμα του «συναθροίζεσθαι» (Άρθρο 31 του Συντάγματος)- πραγματοποίησε,
χθες, διαμαρτυρία στο κέντρο της Μόσχας, κατά την οποία συνελήφθησαν 30 άτομα
που, στη συνέχεια, αφέθηκαν ελεύθερα.

ΡΩΣΙΑ - Ν. ΚΟΡΕΑ
Κατόπιν πρόσκλησης του Ρώσου ομολόγου του, D. MEDVEDEV, ο Νοτιοκορεάτης
Πρόεδρος, LEE MYUNG-BAK, πραγματοποιεί επίσκεψη (01-02/11/11)
εργασίας στη Ρωσία, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να λάβει μέρος στην αυριανή
έναρξη του 2ου διμερούς Φόρουμ με θέμα «∆ιάλογος Ρωσίας - Ν. Κορέας».

ΚΙΡΓΙΖΙΑ - ΗΠΑ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, B. OBAMA, συνεχάρη τον λαό της Κιργιζίας για την πρόσφατη
δημοκρατική και ειρηνική διεξαγωγή των Προεδρικών Εκλογών.

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ - ΒΙΕΤΝΑΜ
Ο Πρόεδρος του Καζαχστάν, N. NAZARBAYEV, ολοκληρώνει σήμερα την επίσημη
επίσκεψή του στο Βιετνάμ (30/10-01/11/11), στη διάρκεια της οποίας είχε επαφές με την
πολιτική ηγεσία της χώρας και υπέγραψε σειρά διακυβερνητικών συμφωνιών.

6. ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 ΗΠΑ
•

Συνάντηση, χθες, κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου,
Β. ΟΒΑΜΑ, και του Ειδικού Απεσταλμένου του «Κουαρτέτου» για τη Μ.
Ανατολή, T. BLAIR, στον Λευκό Οίκο, χωρίς, ωστόσο, να δοθούν περισσότερες
λεπτομέρειες για το αντικείμενο της συζήτησής τους.

•

Η Αμερικανίδα ΥΠΕΞ, H. CLINTON, ακύρωσε το ταξίδι της σε Μ. Βρετανία και
Τουρκία, για προσωπικούς λόγους.



•

ΗΠΑ - ΓΑΛΛΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
O Αμερικανός Πρόεδρος, Β. ΟΒΑΜΑ, πρόκειται να συναντηθεί (03/11/11) στο
περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του «G-20», στις Κάννες, ξεχωριστά με τον Γάλλο
ομόλογό του, N. SARKOZY, και τη Γερμανίδα Καγκελάριο, A. MERKEL, με
αντικείμενο συζήτησης τη δημοσιονομική κρίση στην Ευρωζώνη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
•

Σε επίθεση αμερικανικού μη επανδρωμένου α/φους στο ΒΔ Πακιστάν έχασαν
τη ζωή τους (31/10/11) 3 παραστρατιωτικοί.

•

Συνεχίσθηκαν, χθες τη νύκτα, οι εκτοξεύσεις πυραύλων από τη Γάζα εναντίον
ισραηλινών πόλεων, κατά παράβαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ
Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
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